
Ons bedrijf 
Globis NV met hoofdzetel in Erembodegem is een snelgroeiend Belgisch 
software bedrijf met een eigen ERP platform gebaseerd op open standaard 
software met toepassingen voor CRM, WMS, ERP en MES functionaliteit. De 
focus ligt vooral op professionele KMO’s in de productie en logistieke sector 
waar een geïntegreerde en efficiënte oplossing aangeboden kan worden.  

Globis is op zoek naar een 
resultaatgedreven ERP consultant. Je doet 
de analyse van de businesslogica van de 
klanten in verschillende domeinen 
(logistiek, finance, HR, …) en maakt de 
vertaalslag naar Globis 10 standaarden of 
maatwerk. In presales-fase werk je mee 
aan de scope bepaling van het project, 
waarmee op termijn de architectuur 
wordt bepaald. Je doet analyses 
(technisch en functioneel) voor integratie 
met andere softwaresystemen. In de 
latere fase van het project geef je training 
aan de eindgebruikers over het gebruik 
van het Globis 10 pakket. 
Samen met het team bewaak je de scope 
van het project en stuur je bij indien 
nodig voor een feilloze oplevering. Na de 
oplevering help je mee met de 
optimalisatie van de implementatie van 
Globis 10 bij de klant. 

Aanbod 
Naast een opleidingstraject 
word je courant 
bijgeschoold in de laatste 
technologieën. Hiernaast 
word je goed beloond naar 
werken (meer dan 
marktconform brutoloon, 
bedrijfswagen, netto 
voordelen, 
verzekeringen,...) en de 
mogelijkheid om enkele 
dagen per maand van thuis 
uit de projecten te volgen.

Vacature  
Jr ERP Consultant

 MAART 2016

Profiel 
Je hebt een Master of 
bachelor binnen een 
relevante opleiding 

Je hebt gevoel voor  
ERP projecten en de 
productie-  en logistieke 
sector 

Je bent analytisch, 
assertief en 
commercieel ingesteld 

Je hebt goede 
communicatieve en 
sociale skills en kan het 
ERP pakket op een 
begrijpelijke manier 
uitleggen 

Je hebt een uitstekende 
kennis van het 
Nederlands en Engels, 
zowel gesproken als 
geschreven 

Je werkt graag in 
wisselende omgevingen 
en sectoren

jobs@globis.be 

053 701 552

FUNCTIONEEL 
Kennis over logistiek 

en/of business 
software

1
ANALYTISCH 

Begrijpen van de 
klantbehoeften

2
PLUSPUNT 

ERP, WMS, planning

3
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